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              Výtisk č. 6 
               Počet listů   3 
               Přílohy:  - 
 
 

Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve 
zjednodušeném podlimitním řízení 

 
Statutární město Ostrava zastoupené Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 38 zákona č. 137/2006, o veřejných 

zakázkách (dále jen „zákon“), na: 
 
 

„Interiérové vybavení IVC Ostrava – Poruba“  
 
 
1. Identifikační údaje o zadavateli 
 
Název zadavatele:  
Statutární město Ostrava 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
Zastoupené na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 31.12.2003 
Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 
Sídlo: Výškovická 40, 700 30  Ostrava - Zábřeh 
IČ: 70884561 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
 
Kontaktní údaje zadavatele: 
Jméno a příjmení: plk.Ing. Zdeněk Nytra 
Tel.: 950 730 305 
Fax.: 596 750 937 
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz 
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): www.hzsmsk.cz 
        
2.  Charakteristika veřejné zakázky: 
 
2.1 Předmětem veřejné zakázky je dodání a montáž interiérového vybavení pro Integrované 

výjezdové centrum v Ostravě - Porubě dle zadávací dokumentace, kterou si můžete 
vyzvednout na základě žádosti a způsobem dle bodu 4. této písemné výzvy. 

2.2  Kód CPV: 44220000-8 
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky. Předmět zakázky bude uhrazen jednou fakturou po 
jeho předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí. 
Splatnost faktury činí 14 dní. 
 
3.  Doba a místo plnění: 
 
3.1 Zadavatel požaduje plnění nejpozději do 29. prosince 2008. 
3.2 Předpokládané datum podpisu smlouvy je 10. prosince 2008. 



3.3 Místem plnění je hasičská stanice Ostrava – Poruba, ul. Martinovská 36/1622, 708 00  
Ostrava - Poruba. 

 
4.  Zadávací dokumentace: 
 
4.1 Zadávací dokumentaci zašle zadavatel dodavateli do 2 dnů ode dne doručení písemné 

žádosti dodavatele. Písemná žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí 
být zadavateli doručena nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Žádost o zadávací dokumentaci je možné zaslat na adresu podatelny Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 
nebo na e-mail: ivana.rehackova@hzsmsk.cz 

4.2 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 5 dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou adresu. 

 
5.  Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace: 
 
5.1 Uchazeč je povinen ve své nabídce prokázat splnění těchto kvalifikačních předpokladů: 

• Základní kvalifikační předpoklady: 
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona předložením 
čestného prohlášení dle § 62 odst. 2 zákona. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, 
že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. 
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou podepisovat (v souladu 
s výpisem z obchodního rejstříku). 
• Profesní kvalifikační předpoklady: 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč doložením dokladů dle § 
54 a) a b) zákona – výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starším než 90 kal. dnů ke dni otevírání obálek 
s nabídkami, a doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Doklady budou předloženy 
v originále nebo jejich úředně ověřených kopiích. 
• Technické kvalifikační předpoklady: 
Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona 
předložením seznamu minimálně 2 významných dodávek alespoň stejného rozsahu 
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. 
Dodávkou alespoň stejného rozsahu se rozumí dodávka ve finančním objemu min. 4 mil Kč 
vč. DPH.  

 
6.  Hodnotící kritéria:  
 

• 6.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 
cena. 

 
 

7. Údaje pro podání nabídky 
 
7.1 Uchazeči podávají své nabídky osobně nebo poštou na adresu Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh nejpozději do            
24. listopadu  2008 do 09:00 hodin. 

7.2 Nabídky se podávají v českém jazyce v písemné formě, v uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky, na podatelnu zadavatele. 

 



Kontaktní údaje: 
      E-mail: podatelna@hzsmsk.cz 
      Osoba přijímající nabídku: Daniela Rašková, Barbora Kantorová 
      Tel.: 950 730 305, 950 730 405 
      Fax: 596 750 937 
 
8. Administrativní informace:  
 
8.1 Minimální doba po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán činí 60 dnů ode dne 

následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. 
8.2 Podmínky pro otevírání nabídek 

Otevírání nabídek proběhne 24. listopadu 2008 v 10:00 hodin v sídle Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 
v zasedací místnosti ve 4. patře. 
Otevírání nabídek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise, statutární zástupce uchazeče 
nebo jeden jeho zástupce na základě plné moci. 

8.3 Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.  
 

 
 

    plk. Ing. Zdeněk Nytra 
        ředitel Hasičského záchranného sboru  

           Moravskoslezského kraje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


